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Kunnanviraston sulkeminen kesällä 
 
Kunnanvirasto on suljettuna heinäkuussa kolmen 
viikon ajan 6.-26.7.2009.  
 

Kirjasto on auki koko kesän hieman muutetuin 
aukioloajoin.  
 
Vesilaitoksen päivystys 
Mäntsälän Vesi 

 työaikana 040 3145 436 
 muulloin 0400 802 591 

 
 

Rakennusvalvonta- ja ympäristöosasto,  
kotikunta Askola, suljettu 29.6.–17.7.2009 
Katselmusten tilaukset voi tänä aikana varata päi-
vystäjiltä seuraavasti  

 10.7.2009 saakka Päivi Kauppinen-Ketoja, 
puh. 040 763 9389 ja  

 13.7.2009 alkaen Matti Männikkö,  
puh. 0400 415 083. 

 

Päivystävä palomestari (09) 8394 0803 ja  
päivystävä palotarkastaja (09) 8394 0004.  

 

Pornaisten 5000. asukas on pikkuinen Milja 
 

Tämän vuoden tammikuun lopussa Pornaisten väkiluku oli yhtä vaille 

 viisituhatta. Helmikuun 3. päivänä Hyvinkään maistraatti ilmoitti, 

 että kunnan väkiluku on siirtynyt seuraavalle tuhannelle. 

 

Pornaisten 5000. asukas on Kirveskoskella asuva Milja Ellen Maria  

Grönholm, jonka perheeseen kuuluu lisäksi isä Kjell,  

äiti Annika ja isosisko Matilda.  

Juhlakahvit juotiin kunnantalolla toukokuussa. 
 

Onnittelut vielä! 
 

Pornaisten väkiluku 30.4.2009 on 5019, miehiä 2548 ja naisia 2471. 
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Järjestö- ja seurojentalojen 

avustushakemukset 
 
Vuoden 2009 talousarviossa on varattu määrä-
rahaa järjestö- ja seuratalojen avustuksia varten. 
 
Vapaamuotoiset hakemukset järjestö- ja seura-
talojen avustuksia varten tulee toimittaa 
31.8.2009 mennessä kunnanhallitukselle osoit-
teella PL 21, 07171 Pornainen. 
 

 

Kunnanhallituksen yhteisö-
avustukset haettavana 

 
Kunnanhallituksen myöntämät yhteisöavustukset 
ovat haettavana 31.8.2009 mennessä. 
 
Kunnanhallitus on vahvistanut yhteisöavustusten 
jakamisessa noudatettavat seuraavat periaatteet: 
 
1. Avustettavan yhdistyksen tulee olla rekiste-

röity ja sen kotipaikka tulee olla Pornainen 
tai yhdistyksellä tulee olla huomattavaa toi-
mintaa Pornaisissa. 
 

2. Yhdistyksen toiminta ei saa olla hyvien tapo-
jen vastaista. 
 

3. Kunnan myöntämä avustus ei saa olla toi-
minnan ainoa eikä pääasiallinen rahanlähde. 
 

4. Yhdistyksellä tulee olla vastuuhenkilöt ja 
niiden muutoksista on ilmoitettava kunnalle. 
 

5. Yhdistyksen tulee antaa toiminnastaan ja 
taloudestaan riittävä selvitys ennen avustuk-
sen myöntämistä (toimintasuunnitelma, talo-
usarvio, edellisen vuoden tilinpäätös ja toi-
mintakertomus). 
 

6. Myönnetty avustus voidaan periä takaisin, 
mikäli näitä ohjeita rikotaan. 
 

7. Avustushakemukset käsitellään kerran vuo-
dessa ja niiden hakemisesta ilmoitetaan niin 
kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa jul-
kaistaan. 

 
Avustushakemukset liitteineen tulee toimittaa 
hakuajan kuluessa kunnanhallitukselle osoitteel-
la: Pornaisten kunnanhallitus, PL 21, 07171 Por-
nainen. Hakemuslomakkeita on saatavissa kun-
nantoimistosta tai niitä voi tulostaa kunnan ko-
tisivuilta Ajankohtaista-palstalta. 
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Tilinpäätös 2008 
 
Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa 
ja taloudessa 
 

Kunnan voimakas velkaantuminen jatkui edelleen 
kertomusvuoden aikana.  Kuntarahoitus Oyj:ltä otet-
tiin uutta pitkäaikaista lainaa kunnan investointeihin 
2.000.000 €. Lainoja maksettiin pois 840.940 €, 
joten pitkäaikaisten lainojen nettolisäys vuoden 
aikana oli 1.159.060 €. Lainamäärä asukasta kohti 
kasvoi vuoden aikana 2.531 €:sta 2.732 €:oon. 
 

Verotulot kasvoivat vuoteen 2007 verrattuna 
1.368.291 € eli 10,7 %.  Lisäykseen ovat vaikutta-
neet kunnan väestömäärän kasvu ja alhainen työttö-
myysaste sekä erityisesti veroprosentin korotus 
19,50 %:iin vuonna 2006. 
 

Valtionosuudet kasvoivat vuoteen 2007 verrattuna 
833.596 € eli 15,4 %. 
 

Työllisyystilanne parani hieman edellisvuodesta eli 
0,2 prosenttiyksikköä, keskimääräisen työttömyysas-
teen ollessa 3,2 %, kun se oli edellisenä vuonna 3,4 
%. Korkeimmillaan työttömyysprosentti oli joulu-
kuussa (4,1) ja alimmillaan huhtikuussa (2,6). Yli 
vuoden työttömänä olleiden keskimäärä oli noin 24 
% kaikista työttömistä työnhakijoista. Edellisenä 
vuonna vastaava lukema oli myös 24 %. Keskimää-
rin työttömiä työnhakijoita oli 74 henkilöä/kk. 
Avoimia työpaikkoja oli keskimäärin 10 kuukaudes-
sa. 
 

Kertomusvuoden tulos puolittui edelliseen vuoteen 
verrattuna ja on 414.543 € (836.528 /2007). Vuosi-
kate heikkeni edellisvuoteen verrattuna 167.576 € ja 
on 1.423.611 €. 
 

Lainojen korkokulut lisääntyivät edelliseen vuoteen 
verrattuna huomattavasti, noin 155.000 €, mikä joh-
tui erittäin mittaviin investointeihin otetuista uusista 
lainoista ja korkotason noususta. Korkokulujen kas-
vu tulee jatkumaan tulevina vuosina, koska uutta 
lainaa joudutaan ottamaan vanhojen lainojen mak-
suun ja suunniteltuihin mittaviin investointeihin. 
 
Käyttötalousosan toteutumisvertailua 
 

Kertomusvuoden käyttötalouden toimintamenot 
olivat 20,8 milj. €, eli 0,5 milj. € suuremmat kuin 
korjatussa talousarviossa. Ko. menot olivat 2,0 milj. 
€ eli 10,9 % edellisvuotta suuremmat. Toiminta-
tuotot vähenivät edellisestä vuodesta 165.395 € eli  

 
6,4 %. Toimintatulojen määrän pienenemiseen oli 
suurimpana syynä se, ettei kunnalla ollut myytäviä 
tontteja, siltä osin tuloja jouduttiin vähentämään 
600.000 euroa. 
 

Suurimman yksittäisen kuluerän toimintamenoista 
muodostavat henkilöstömenot, joiden osuus on n. 45 
% (47 %/2007) toimintamenojen loppusummasta. 
Toiseksi suurin kuluerä on palvelujen ostot, jonka 
osuus toimintamenoista on kasvanut koko ajan ja on 
jo noin 42 % (39 %/2007). 
 

Hallintokunnista perusturvalautakunnan osuus toi-
mintamenoista oli ylivoimaisesti suurin, noin 57 % 
(56 %/2007). Seuraavina olivat sivistyslautakunta 29 
% (30 %/2007) ja tekninen lautakunta 6 %:n (6 
%/2007) osuuksilla. 
 

Käyttötuloista perusturvalautakunnan osuus oli sel-
västi suurin, noin 67 % (63 %/2007). Seuraavana oli 
tekninen lautakunta 25 %:n (25 %/2007) osuudella 
ja kunnanhallitus 5 %:n (6 %/2007) osuudella. 
 

Kunnanvaltuusto käsittelee tilinpäätöksen 22.6.2009 
 

Lisätiedot: 
Timo Kaikkonen, kamreeri, puh. (019) 529 4545, 
040 7191 885, timo.kaikkonen@pornainen.fi 

Tilinpäätös 2008   TP TP TA

2007 2008 2009

Asukasluku 4 914 4 977 5 162

Kunnallisvero-% 19,50 19,50 19,50

Kiinteistövero

- yleinen 0,75 0,75 0,75

- vakituiset asunnot 0,36 0,36 0,36

- muut asunnot 0,96 0,96 0,96

- yleishyödylliset yhteisöt - - -
- rakentamaton rakennuspaikka 2,00 2,00 2,00

- voimalaitokset 1,00 1,00 1,00
Toimintatulot, milj.euroa 2,4 2,3 1,7

Muutos-% 28,2 -7,6 -26,7

Toimintamenot, milj. euroa 18,7 20,8 20,2

Muutos-% 5,8 10,9 -2,7

Verotulot, milj. euroa 12,8 14,2 14,4
Muutos-% 10,2 10,7 1,5

Euroa / asukas 2 609 2 851 2 789

Valtionosuudet, milj. euroa 5,4 6,3 6,2

Muutos-% 9,3 15,4 -0,9

Euroa / asukas 1104 1 258 1 201

Vuosikate, milj. euroa 1,6 1,4 1,5

Prosenttia poistoista 211 141 106

Euroa / asukas 324 286 281

Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 7 3,5 2,4

Lainakanta, milj. euroa 12,4 13,6 15,6

Euroa / asukas 2 531 2 732 3 021
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Halkian koulun Vihreä Lippu – uutisia 
 
Tänä lukuvuonna koulumme siirrettiin Kestävälle 
Vihreä Lippu –tasolle tunnustuksena pitkäkestoi-
sesta, korkeatasoisesta ympäristökasvatustyöstä, 
kuten meille myönnetyssä todistuksessa hienosti 
lukee. Aikaisempina vuosina opitut, ympäristöys-
tävälliset tavat ovat siirtyneet osaksi arkikäytäntö-
jämme ja uudet haasteet odottavat. 
 
Tänä lukuvuonna lasten muodostamaan raatiin 
kuuluivat Meeri, Onni, Roope ja Lauri 2. luokalta 
sekä esiluokkalaiset Annabella, Emmiina, Lotte ja 
Milja. He valitsivat uudeksi teemaksi Energian. 
Teemaan liittyen olemme saaneet asiantuntevaa 
opastusta esim. sähköntuotantoon ja varsinkin 
vesivoimalan toimintaan. Asiantuntijat ovat todel-
la olleet tarpeen, kun on etsitty vastauksia lasten 
kysymyksiin. 
 
 
2. luokka: 
o Mikä on paras keino säästää sähköä? 
o Mistä sähkö on keksitty? Kuka sen keksi? 
o Mistä sähkö tulee? Tehdäänkö sitä öljystä? 
o Miten se sähkö kulkee johdoissa? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esiluokka: 
o Mistä se Mustijoki alun perin lähtee? Missä 

se joki syntyy? 
o Miten se sähkö menee lamppuihin? 
o Onko siinä voimalassa jokin putki, josta ne 

vedet tulee? Pääseekö kalat siitä putkesta? 
o Tarttuuko se sähkö kaloihin? Mikä se sähkö-

ankerias on? 
o Mitä jos kalat joutuu siihen pyörivään laittee-

seen? 
o Miten sen veden tulon voi estää? 
o Onko se voimala ollut kauan olemassa? 

 
 
Toimitusjohtaja Esa Muukka 
saapui koulullemme kertomaan 
Mäntsälän Sähkön toiminnasta. 
Pääsimme myös vierailulle 
Halkiankosken vesivoimalaan, 
jossa Kari Kärpänen Mäntsälän 
Sähköstä esitteli meille laitoksen 
toimintaa. Tiedekerhonohjaaja, 
lastentarhanopettaja Marja-Leena 
Kaskinen piti elämyksellisen 
tietoiskun oppilaillemme aiheesta 
”Polttimo”. Lämpimät 
kiitoksemme teille kaikille! 
 
Terveisin Halkian koulun 
esiluokkalaiset, 2.luokkalaiset, 
Annukka, Kirsi, Maiju, Tuija ja 
Pirkko 

 Halkiankosken vierailu: Eskarilaiset Halkiankosken voimalaitoksella 

Eskarilaiset Arttu ja Niko osallistumassa  
Kaskisen Marja-Leenan Energia-tiedekerhoon 
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Kansallisen veteraanipäivän juhlistamista Aurinkomäessä 
 

Veteraaneja puolisoineen 
siirtyi Aurinkomäen 
palvelutaloon keväisenä 
maanantaina, kansallisena 
veteraanipäivänä, 27.4. 
Tilaisuuteen sisältyi 
kunnanjohtaja Hannu 
Haukkasalon puhe, pastori 
Petteri Kerkon tervehdys 
seurakunnalta ja Merja 
Korhosen vastaava Kaunialan 
hoitolaitokselta sekä 
Pornaisten yläkoulun 
lauluesityksiä. Juhlamenojen 
jälkeen kutsuvieraille 
tarjottiin lounas. 
 
Kunnanjohtajan puheen jälkeen musiikinopettaja 
Minna Vihkon johtama mieskuoro asteli sellaisten 
miesten eteen, jotka olivat olleet valmiita kuole-
maan isänmaansa itsenäisyyden puolesta. Vete-
raanin iltahuuto –nimisellä laululla kuoro teki 
kunniaa miesten uroteoille. Laulun mahtiponti-
suus sai osan yleisöstä liikuttumaan ja oli hienoa 
herättää tunteita miehissä, joille me kaikki olem-
me paljon velkaa. 
 
Mieskuoron jälkeen lavalle astuivat yläkoulun 
tyttökuoron edustajat Veera Tervo, Sanna Ojanen 
ja Silja Rainio sekä musiikinopettaja Minna     
 

 
Vihko. He esittivät ensin surullisen, perinteisen 
kansanlaulun Katselin taivaan tähtiä ja toisena 
neliäänisen ilomielisen laulun Tuulen tie. Varsin-
kin ensimmäinen tuntui vetoavan yleisön nais-
edustajiin murheellisen tunnelmansa takia. 
 
Nuorten musisoinnin jälkeen seurakuntapastori 
Petteri Kerko tervehti veteraaneja Pornaisten seu-
rakunnan puolesta ja luki juhlayleisölle psalmin 
23. 
 
Ilmari Kohonen, Pornaisten yläkoulu, 9D 
 
Kuvat: Pertti Runolinna 
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Pornaisten kunnankirjasto 
 
Kirkkotie 174, 07170 Pornainen, puh. 5294 560. 
s-posti: porkir@pornainen.fi 
Avoinna:  
ma, ti ja to 11.00–19.00, ke ja pe 8.30–15.00 
Viikonloppuisin kirjasto on suljettu. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pellavasali 
 
Kirjaston Pellavasalissa on kesä- ja heinäkuun 
ajan esillä Kaisu Kulmalan grafiikkaa. 
 
 

Kirjastipendit 
 
Sivistyslautakunta on myöntänyt kirjastipendejä 
esikoululaisille seuraavasti: 
- Kirveskosken esikoulu: Klaudia Rainio (Hevo-

set–ryhmä), Elmo Saarinen (Bambit–ryhmä), 
Ada Zitting (Leijonat–ryhmä) ja Thomas 
Määttä (Kissat–ryhmä) 

- Sinitiaisen esikoulu: Daniel Palola 
- Laukkosken esikoulu: Max Patronen 
- Halkian esikoulu: Emilia Hertteli (Pupu –

ryhmä) ja Eemeli Laine (Tiikerit–ryhmä)  
 
Hyvää kesää kaikille esikoululaisille! 
 
 

Salanumero kirjastokorttiin 
 
Kesä poissa kotoa, kirjat taas myöhässä, maksuja 
kirjastoon, nolottaa… Olisiko aika hankkia kirjas-
tokorttiin salanumero? 
 

Joko olet hankkinut kirjastokorttiisi salanumeron? 
Hankkimalla sen voit Web-kirjaston kautta: 
- tarkistaa omat lainasi 
- uusia lainasi, mikäli niistä ei ole varauksia 
- omat tiedot -kohdasta ottaa halutessasi käyt-

töön lainojen eräpäivämuistutuksen 
- valita, haluatko varatusta aineistosta noutoil-

moituksen kotiisi postitse (maksullinen) vai 
sähköpostitse (oman aineiston osalta maksu-
ton) 

- ottaa salanumeron myös lapsen kortille, jolloin 
eräpäivämuistutukset ja noutoilmoitukset voi 
ohjata huoltajan kortille. 

 
Salanumeron saa kirjastosta maksutta. Jos olet 
hankkinut salanumeron, mutta unohtanut sen tai 
tarvitset kertausta Web-kirjaston käytössä, tule 
hakemaan opastusta kirjastosta. 
 

Heräsikö kysymys: mikä ihmeen Web-
kirjasto?  
 
Web-kirjastossa pääset Internetin avulla selaile-
maan kirjaston aineistotietokantaa ja tekemään 
sieltä hakuja. Tietokanta on Porsse-kirjastojen 
yhteinen eli löydät sieltä meidän kirjastomme 
aineiston lisäksi Askolan, Porvoon ja Sipoon kir-
jastojen aineistotietokannan. Opastamme mielel-
lämme tietokannan käytössä. Pyydä opastusta 
joko kirjastokäynnilläsi tai varaa puhelimitse si-
nulle sopiva aika. Opastuksen kesto noin 15 mi-
nuuttia. 
 

Nykyisin voit palauttaa maksutta itse muista 
Porsse-kirjastoista (Porvoo, Sipoo ja Askola) lai-
naamasi aineiston Pornaisten kirjastoon. 
 

Porsse-kirjastojen välillä kulkee kuljetus kaksi 
kertaa viikossa (maanantaisin ja torstaisin). Seutu-
lainan hinta on 1 euro/laina, riippumatta noutoil-
moitustavasta. 
 

Kirjaston tilastotietoja vuodelta 2008 
Kirjaston kokoelma 36 121 muutos 2,5 % 
kokoelmasta kirjoja 32 734 muutos 1,5 % 
kokonaislainaus 87 678 muutos 2,4 % 
kirjojen lainaus 61 367 muutos 1,6 % 
saadut kaukolainat 913 muutos 11,2 % 
lähetetyt kaukolainat 615 muutos 30,7 % 

 

Kesäaukioloajat  1.6.-14.8.2009: 
ma, ti, to 12.00–19.00, ke ja pe sekä  
juhannusaaton aattona 10.00–15.00 
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Kansalaisopiston kuulumisia 
 
Mäntsälän kansalaisopisto järjesti huhtikuun lo-
pussa Pornaisten yläkoululla ”Ilona Pornaisissa”  
-näyttelyn. 

Kansalaisopisto haluaa kiittää kaikkia töitä näyt-
teille tuoneita ja näyttelyyn osallistuneita onnistu-
neesta Ilona-tapahtumasta Pornaisissa. 

 
Kansalaisopisto toivottaa pornaislaisille hyvää kesää! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kuvassa etualalla käsityön taiteen perusopetuksen  
ryhmän fantasia-asuja ja takana tilkkutyö  

Kuvassa upeita tilkkutöitä 

 
Makupaloja kansalaisopiston tulevan lukukauden tarjonnasta: 
Pornaisissa mm. 
 
- liikunta: reisi-vatsa-pakara –jumppa, kiinteytys, tanssillinen jumppa, pilates… 

 
- käsityöt: hopeaketjukurssi, kudonta ja tilkkuryhmät  

 
- musiikki: kitaran- ja pianonsoittoa, muskari ja iloiset laulajat 

 
- tietotekniikka: laajennetut valmiudet, Word ja Exel, valokuvauskurssi 
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Puhelinneuvontaa nuorille ja nuorten vanhemmille! 
 
Kesälomalla on puhelinneuvontaa 
tarjolla nuoren asioihin liittyvissä 
kysymyksissä ja pulmissa. Huolta voi 
aiheuttaa esim. arkielämä kotona nuoren 
kanssa, nuoren päihdekokeilut, 
kaveriasiat jne. Sinun ei vanhempana 
tarvitse jäädä yksin huolesi kanssa, vaan 
voit ottaa rohkeasti yhteyttä meihin 
työntekijöihin. Pohditaan yhdessä 
ratkaisuja tilanteeseen.  
 
Soittaa voivat myös nuoret, jotka 
tarvitsevat aikuisen tukea.  
 
Kesäkuussa klo 11–13 tavoitat seuraavat 
työntekijät:  
- Tomi Nevanperä, vapaa-aikaohjaaja 

p. 0400 242 178  
- Pia Kelorita, koulukuraattori  

p. 040 7368 544  
- Mea Hannila-Niemelä, ehkäisevä 

päihdetyöntekijä p. 040 3145 760 

 
Koko kesän ajan 
sinun on mahdollis-
ta saada tukea ja 
apua myös lasten-
suojelun työnteki-
jöiltä, jotka tavoitat 
Mäntsälän kunnan 
vaihteen kautta puh. 
(019) 264 5000 klo 
9-10 välisenä aika-
na. Mäntsälän kun-
nantalon sulkuaika-
na 1.-24.7.09 lasten-
suojelun työntekijät 
hoitavat kiireelliset 
lastensuojeluasiat. 
Poliisi ja sosiaali- ja 
kriisipäivystys ovat 
myös käytettävissäsi 
hätänumerosta 112. 

 
 

 

Mustijoen perusturva 
 

 

Kesäpäivystys lasten päivähoidossa 
Mustijoen perusturvassa 

 
Pornaisissa lasten päivähoito keskitetään 29.6. – 31.7.2009 päiväkoti Linnunlauluun. 

Tiedustelut: perhepäivähoidon ohjaaja Tiina Korhonen, p. 040 314 5084 tai  
päiväkodinjohtaja Satu Nevala, p. 040 314 5085 

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Sähköinen päivähoitohakemus 

Mäntsälän ja Pornaisten kuntien yhteisessä Mustijoen perusturvassa lasten päivähoitopaikkaa  
voi nyt hakea sähköisesti. Toivomus on, että perheet käyttäisivät ensisijaisesti tätä mahdollisuutta  

päivähoitohakemuksen jättämiseen. Palvelu löytyy internetistä Mäntsälän kunnan kotisivuilta 
www.mantsala.fi/lomakkeet. Palveluun kirjaudutaan lapsen vanhemman verkkopankkitunnuksilla. 
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Ikäihmisten neuvosto toimii Mäntsälä-Pornainen yhteistoiminta-alueella 
 
Mäntsälä-Pornaisten ikäihmisten neuvosto on 
yhteistoiminta-alueella toimivien eläkeläis- ja 
vanhusjärjestöjen yhteistoimintaelin. 
 
Mäntsälän perusturvalautakunta valitsee ikäihmis-
ten neuvostoon toimikaudekseen 11 jäsentä ja 
kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Neuvos-
toon valitaan pornaislaisista eläkeläis- ja vanhus-
järjestöjä edustavista henkilöistä 2 jäsentä ja heille 
henkilökohtaiset varajäsenet, vastaavista järjes-
töistä mäntsäläläisiä edustaa 6 jäsentä. Isäntäkunta 
Mäntsälän edustajia on neuvostossa 3. Neuvoston 
puheenjohtajana toimii Liisa Helin ja neuvoston 
sihteerinä terveys- ja vanhussosiaalityöntekijä 
Aino Laakso. 
 
Pornaisten eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen edusta-
jina neuvostossa toimivat Tuula Rusi ja Heimo 
Nurmisto. 
 
Ikäihmisten neuvosto järjestää Ikä-infoja Mäntsä-
lässä seurakunnan tiloissa Keskustiellä sijaitsevas-
sa Ankkurissa perjantaisin klo 10–12. Kesätauon 
jälkeen toiminta jatkuu syksyllä, ohjelmasta tiedo-
tetaan myöhemmin. Vuoden 2010 alussa toiminta 
alkaa myös Pornaisissa.  Asiasta tiedotetaan tar-
kemmin loppuvuodesta. 
 
Pornaisista olevien edustajien yhteystiedot ovat: 
 
Tuula Rusi 
puh. 050 375 6245 
tuula.rusi@pp.inet.fi 
 
ja  
 

Heimo Nurmisto 
puh. 0400 701 307 tai 6648 126 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neuvoston tehtävänä on yhteistoiminta-alueella: 
 

1. edistää viranomaisten, ikääntyneen väestön 
sekä eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen yhteistoi-
mintaa 
 

2. seurata ikääntyneen väestön tarpeiden kehitystä 
 

3. seurata yleisiin oloihin vaikuttavaa kunnan hal-
linnon päätöksentekoa ikääntyneen väestön 
kannalta 
 

4. edistää ikääntyneen väestön mahdollisuuksia 
osallistua ja vaikuttaa julkiseen päätöksente-
koon 
 

5. edistää ikääntyneen väestön selviytymistä yh-
teiskunnan eri toiminnoissa kuten asumisessa, 
sosiaali- ja terveyspalveluissa, sosiaaliturvassa, 
kulttuuri- ja harrastustoiminnassa sekä muissa 
kunnallisissa palveluissa 
 

6. seurata kunnan tuottamien, ikääntyneille tarkoi-
tettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden 
etuuksien kehitystä ja tiedottaa hallintokuntien 
myötävaikutuksella eläkeläis- ja vanhusjärjes-
töille ikääntyneiden palveluiden ja tukitoimien 
kehityksestä ja saatavuudesta 
 

7. vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutuk-
seen siten, että julkiset tilat ja vastaavat yksityi-
set tilat soveltuvat myös niiden henkilöiden 
käyttöön, joiden kyky liikkua, toimia ja suun-
nistautua on iän, vamman taikka sairauden 
vuoksi rajoittunut 
 

8. tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausunto-
ja kunnan viranomaisille ikääntyneitä koskevis-
sa asioissa 
 

9. huolehtia käsittelemiensä asioiden tiedottami-
sesta 
 

10. valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio 
sekä antaa toimintakertomus 
 

11. hoitaa muut ikäihmisten neuvoston toimialaan 
kuuluvat ja kunnanhallituksen määräämät teh-
tävät 
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Muistineuvola toimii Pornaisissa 
 
Mitä ovat muisti ja muistihäiriöt sekä  
dementia 
 
Muisti on monimutkainen älyllinen toiminto, joka 
perustuu aivojen hermoverkkojen laaja-alaiseen 
yhteistoimintaan. Muisti näyttelee tärkeää osaa 
ihmisen arjen sujumisen kannalta. 
Normaalisti muisti toimii ja arki sujuu ongelmitta 
myös ikääntyessä. Normaaliin ikääntymiseen ei 
liity siinä määrin muistin heikkenemistä, että se 
vaikuttaisi itsenäiseen suoriutumiseen ja päätök-
sentekoon arjessa. Toisin sanoen ihminen on ky-
kenevä päättämään asioistaan ja tekemään ratkai-
suja itsenäisesti ymmärtäen tekonsa seuraukset.  
 
Muistitoiminnoilla tarkoitetaan asioiden tallen-
tamista, mielessä säilyttämistä ja mieleen palaut-
tamista. Elämän varrella opitut tiedot ja taidot 
ovat varastoituneena muistiimme ja ne karttuvat 
läpi iän. Uusien asioiden mieleenpainaminen ja 
oppiminen vaatii muistia.  
 
Muistioire viittaa tapahtumamuistin ja asiamuis-
tin toiminnassa esiintyviin vaikeuksiin. 
Kognitiiviset oireet ovat tiedonkäsittelyn ongel-
mia, jotka ilmenevät abstraktin ajattelun, muistin 
ja oppimisen tai hahmottamisen vaikeuksina. 
 
Lievä kognitiivinen heikentyminen MCI tar-
koittaa tilannetta, jossa henkilöllä on subjektiivi-
nen muistioire ja on todettu tiedonkäsittelyn yh-
den tai useamman osa-alueen selvä heikkenemi-
nen aikaisemmasta suoritustasosta, mutta jokapäi-
väinen selviytyminen ei ole merkittävästi heiken-
tynyt. (MCI on muistisairauden vaaratekijä.) 
 
Dementialla tarkoitetaan laaja-alaista muistin ja 
tiedonkäsittelyn (kognition) heikentymistä, joka 
vaikuttaa sairastuneen arkiselviytymiseen. Kyse 
on oirekokonaisuudesta, johon muistihäiriön li-
säksi liittyy ainakin yksi tai useampi seuraavista: 
kielellisten kykyjen häiriö, kätevyyden heikkene-
minen, tunnistamisen vaikeutuminen ja monimut-
kaisten älyllisten toimintojen heikkeneminen. 
Dementian aiheuttajana on usein etenevä muisti-
sairaus, kuten Alzheimerin tauti, aivoverenkierto-
sairaus, Lewyn kappale -tauti tai otsalohkon rap-
peumasairaus.  

Muistihäiriöiden yleisimmät syyryhmät 
 
Muistihäiriö on varsin yleinen oire ja kaikki ih-
miset unohtelevat asioita. Monet tekijät vaikutta-
vat muistin toimintaan. Esimerkiksi stressi, uu-
pumus, masennus, runsas alkoholin käyttö ja eräät 
sairaudet voivat heikentää muistin toimintaa.  
 

Syyryhmät  
Ohimenevät syyt 
stressi, aivoverenkierron häiriöt, päihteet, lääk-
keet, lievä aivovamma 
 
Pysyvät jälkitilat 
aivovamma, aivoverenkierron häiriöt, aivotuleh-
dus, B-1 vitamiinin (tiamiini) puutos, leikkaus ja 
sädehoidon jälkitilat 
 
Etenevät syyt 
Alzheimer, Lewyn kappale -tauti, Parkinsonin 
tauti ja muut ekstrapyramidaaliset dementiat, otsa-
lohkon rappeumat, aivoverenkierron häiriöt 
 
Hoidettavissa olevat syyt 
Psykiatriset häiriöt: masennus, uupumisoireyh-
tymä  
Puutostilat: B-12 vitamiini, foolihappo, B-1 vi-
tamiini,  
Lääkkeet ja keskushermostomyrkyt: antiko-
linergit, sedatiivit, alkoholi  
Keskushermostoinfektiot: mm. borrelioosi, her-
pes 
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Aineenvaihduntahäiriöt: mm. kilpirauhasen 
toimintahäiriö  
Kallonsisäiset syyt: mm. hyvänlaatuinen aivo-
kasvain 
 
Tavallisimmat etenevät muistisairaudet 
 
Alzheimerin tauti 60-70 % 
Aivoverenkiertosairaus (vaskulaarinen dementia) 
15-20 % 
Alzheimer-ja aivoverenkiertosairaus n.10 % 
Muut syyt alle 10 % 
 
Suomessa sairastuu joka vuosi n. 13 000 ihmistä 
johonkin dementoivaan sairauteen. Yleisin de-
mentoiva muistisairaus on Alzheimerin tauti. Ny-
kyään puhutaankin muistisairauksista, ei dementi-
oista, koska asiakkailla diagnoosin asettamisvai-
heessa on harvoin laaja-alaisia dementiaoireita. 
Kaikki dementoivat sairaudet ovat aivosairauksia, 
joissa kullekin taudille ominaiset aivojen säätely-
alueet vaurioituvat. Taudin oireet ja niiden aiheut-
tamat toimintakyvyn ja käyttäytymisen muutokset 
selittyvät sen perusteella, mitkä aivoston osat ovat 
vahingoittuneet. 
 
Väestön ikärakenteen muuttuessa ja väestön van-
hetessa muistisairaudetkin lisääntyvät. Muistisai-
rauksia esiintyy myös työikäisillä. Muistisairaudet 
ovat merkittävä haaste nyt ja tulevaisuudessa sosi-
aali- ja terveydenhuoltojärjestelmälle. Mahdolli-
suus vastata tähän dementoivien sairauksien aset-
tamaan yhteiskunnalliseen haasteeseen liittyy 
varhaiseen taudinmäritykseen. Tässä muistihoitaja 
on avainasemassa tunnistamassa muistihäiriöt ja 
arvioimassa jatkohoidon tarpeen ajoissa. Ajoissa 
todettu, diagnosoitu ja hoidettu muistisairaus tuo 
asiakkaalle elämänlaatua ja mielekkyyttä sairau-
den edetessä sekä yhteiskunnalle mahdollisuuden 
tuottaa jatkossa laadukasta palvelua muistisairail-
le. Kun tauti löydetään ajoissa, sen etenemistä 
pystytään hidastamaan ja parannettavissa olevat 
asiat parantamaan.  
 
 
Muistihoitaja apuna muistiongelmissa 
 
Muistihoitaja on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan 
koulutuksen saanut hoitaja, joka toimipaikassaan 
vastaa osaltaan muistihäiriöihin liittyvistä asioista 

ja joka on saanut dementiatyön syventävän koulu-
tuksen. Muistihoitajan työssä keskeistä on muistin 
testaaminen, neuvonta ja jatkohoitoon ohjaamien 
sekä osallistuminen hoidon ja kuntoutuksen suun-
nittelun. 
 
Muistihoitaja tekee yhteistyötä terveyskeskuslää-
kärin ja neurologin kanssa. Yhteistyötä tehdään 
myös muiden tahojen kanssa. Muistihoitaja on 
yksi lenkki palveluketjussa ja avainasemassa 
muistisairauksien varhaisessa tunnistamisessa ja 
hoitoonohjauksessa. Neuvovana ja ohjaavana 
tahona muistihoitaja on myös jatkossa, kun muis-
tisairaus on tunnistettu ja diagnosoitu. Tavoitteena 
on yhteisyössä sairastuneen, omaisen ja muiden 
tahojen kanssa mahdollistaa järkevällä, tarkoituk-
senmukaisella sekä suunnitelmallisella tavalla 
kotona asumisen jatkuvuus silloin kun se sairastu-
neen kannalta on järkevää ja hänen etunsa mu-
kaista. Huomioidaan myös omaisten suuri osuus 
muistisairaan tukena sekä omaisen jaksaminen. 
 
Pornaisissa muistihoitajan tavoittaa Aurinkomäen 
Palvelukeskuksesta, jossa muistihoitajan vastaan-
otto toimii. Varsinainen muistineuvolatoiminta on 
alkanut maaliskuussa 2009. 
 
 
Kuka voi ottaa yhteyttä kun muistiasiat 
huolettavat  
 
Muistihoitajan vastaanotolle ei tarvita erillistä 
lähetettä. Kuka tahansa, joka on huolissaan omas-
ta, läheisensä tai ystävänsä muistista, voi ottaa 
yhteyttä. Kynnys hakeutua ja tulla tutkimuksiin 
tulee olla matala.  

Ajan voi varata 
puhelimella 
asiakas itse. 
Myös omainen, 
kotihoito tai 
terveyskeskus-
lääkäri voi ohja-
ta asiakkaan 
muistihoitajan 
vastaanotolle, 
kun epäillään 
muistiongel-
maa. 
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Milloin syytä olla huolissaan omasta tai 
läheisensä muistista? 
 
Satunnaisia unohtamisia sattuu kaikille. Kun tois-
tuvasti unohtaa tärkeitä asioita eivätkä ne ehkä 
niistä muistutettaessakaan tunnu enää tutuilta, on 
syytä huolestua. 
 

 sovitut tapaamiset unohtuvat 
 muistioire haittaa töitä ja arkiaskareita 
 terveyspalvelujen käyttö on epätarkoituksen-

mukaista, hoito-ohjeiden noudattamisessa il-
menee vaikeuksia 

 päättely- ja ongelmanratkaisukyky ovat hei-
kentyneet 

 läheistenkin nimet unohtuvat 
 tavarat kadoksissa lähes päivittäin 
 ajantajun heikkeneminen  
 tulee eksymisiä  
 sekavuutta, epäluuloisuutta tai pelokkuutta 
 selviämisvaikeudet arkielämässä 
 esiintyy lieviäkin muistiongelmia ja lähisu-

vussa on muistisairauksia 
 
Muistihoitajan vastaanotolla 
 
Muistipulmien syy tulee aina selvittää. Tavoittee-
na on käynnistää muistiongelmien syiden selvitys 
mahdollisimman varhain. Muistihoitaja kartoittaa 
asiakkaan arjen sujumista ja ongelmakohtia sekä 
testaa muistin toimintoja erillisellä Cerad-
muistitestillä. Muistitesti antaa kuvan muistin 
tilasta ja mahdollisesta hoidon tarpeesta. Tarvitta-
essa tehdään myös muita testejä tarpeen mukaan, 
mm. depressiotesti (depressio altistaa muistisaira-
uksille). Muistihoitaja haastattelee myös omaista 
sekä ohjaa asiakkaan tarvittaessa asianmukaisiin 
jatkotutkimuksiin kun kyseessä on muistihäiriö-
epäily. 
 
Jatkossa muistihoitaja toimii ohjaavana ja neuvo-
vana tahona sekä on tukena muistisairaalle ja hä-
nen läheisilleen sairauteen liittyvissä asioissa ja 
ongelmatilanteissa. Muistihoitaja tarjoaa myös 
keskustelua ja opastusta puhelimitse. Henkilökoh-
taiset tapaamiset ja tarvittaessa kotikäynti ovat 
myös mahdollisia. Muistihoitajalta on saatavissa 
myös yksilöllisesti asiaan liittyviä esitteitä. 
 
 

Hae apua ajoissa!! Mitä varhemmin muistihäiriö 
havaitaan, sitä tehokkaammin mahdolliseen muis-
tisairauteen voidaan puuttua ja hidastuttaa tai lie-
ventää dementiaoireiston kehittymistä; esim. Al-
zheimerin taudissa varhain aloitettu hoito tehoaa 
hyvin. 
 
Muistihoitajan tavoitat Aurinkomäen Palvelu-
keskuksesta Mäntymäentie 1, 07170 Pornainen 
parillisen viikon keskiviikkona klo 8-16.  
 
Puhelinaika klo 9-10 
puhelin: 040 3145 104,     
Sähköposti on muotoa  
etunimi.sukunimi@mantsala.fi 
 
HUOM! Kesällä ei vastaanottoa/puhelinaikaa 
ajalla 16.6.–4.8.2009. Muistivastaanotto avoinna 
jälleen 5.8.2009 alkaen.  
 
Tervetuloa!  
 
Muistihoitajat Anniina Suvanto ja Sanna Ahokas-
Loikkanen (vanhempainlomalla)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pidä huolta muististasi  
- pidä yllä ystävyyssuhteitasi 
- käytä aivojasi 
- syö monipuolisesti (suosi kalaa, kasviksia ja 

marjoja) 
- ei tupakalle, alkoholia kohtuudella 
- liiku säännöllisesti 
- nuku riittävästi 
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Tutustu myös näihin hoitotahto ja elämänlaatu-
testamentti (www.muistiasiantuntijat.fi, 
www.terveyskirjasto.fi) 
Sairastuneen ääni kuuluu hoitotahdossa. 
Suomen Muistiasiantuntijoiden  Muistikonsultti 
kaikille avoin palvelu numerossa 0800-1-36912 
paikallispuhelun hinnalla arkisin klo: 10-12. 
 
Lopuksi ajatus Australialaisen Cristine Bryden 
kirjoittamista kokemuksista ja ajatuksista elämästä 
etenevän muistisairauden kanssa: 
 
 

Lähteet: mm. Käypähoito-suositus, Prof. Timo 
Erkinjuntti/ HYKS Neurologian klinikka Opetus-
aineistoa syksy 2008, Suomen muistiasiantuntijat, 
Porvoon Terveydenhuolto-oppilaitos muistihoita-
jan koulutusmateriaali luennoitsijoina mm. Geriat-
rian erikoislääkäri Juha Jolkkonen, 
FT, esh vanhempi tutkija Ulla Eloniemi-Sulkava. 
 
Juttu: muistihoitaja Anniina Suvanto 
 
 
 

 

 
”Älkää kyseenalaistako persoonallisuut-
tamme vaan kohdatkaa meidät omana ai-
nutkertaisena itsenämme. Älkää päättäkö 
puolestamme, kun vielä pystymme valitse-
maan. Emme ole kaikkea sitä mitä olemme 
joskus olleet, mutta antakaa meidän tuntea 
itsemme arvokkaiksi ja merkityksellisiksi.” 

Tupakkatuotteiden myyntilupa 
 
Tupakkatuotteiden myynnin luvanvaraistamista 
koskeva laki tuli voimaan 1.4.2009. Myyntilu-
paa haetaan lain mukaan myyntipaikan sijainti-
kunnalta tai liikennevälineiden osalta hakijan 
kotikunnalta. Pornaisissa myyntilupaa haetaan 
Porvoon ja Pornaisten yhteistyösopimuksen 
perusteella Porvoon kaupungin terveydensuoje-
lulta, Peippolantie 3, 06100 Porvoo. 
 
Tupakkatuotteita saa myydä ja muutoin luovut-
taa ilman vähittäismyyntilupaa yhden vuoden 
ajan lain voimaantulosta, jos vähittäismyyntilu-
pahakemus on jätetty asianomaiselle kunnalle 
kolmen kuukauden kuluessa lain voimaantulos-
ta. Näin ollen tupakkatuotteita voi myydä ilman 
myyntilupaa 31.3.2010 saakka, jos on hakenut 
vähittäismyyntilupaa 30.6.2009 mennessä. 
Mikäli lupaa haetaan 30.6.2009 jälkeen, ei 
tupakkatuotteita voi myydä ennen kuin kunta 
on myöntänyt hakijalle vähittäismyyntiluvan. 
Valviran sivuilta löytyy ohjeet ja lomakkeet 
myyntiluvan hakemisesta http://www.valvira.fi/  
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Palveluhakemisto vuosille 2009 – 2010 on ilmestynyt 
 
Pornaisten palveluhakemisto ilmestyi nyt jo 11. 
kerran ja ensimmäistä kertaa se tehtiin kokonaan 
värillisenä. Siihen hankittiin uudet päivitetyt osoi-
tekartat ja viimeisille sivuille on varattu runsaasti 
tilaa lukijan omille muistiinpanoille ja yhteystie-
doille.  
 
Uusi palveluhakemisto on postitettu toukokuun 
puolessa välissä kaikille ilmoituksenantajille sekä 
jaettu mainosjakelun yhteydessä jokaiseen talou-
teen Pornaisissa. Jos mainosten jakelu postilaatik-
koon on kielletty tai esim. kesämökkiläisten posti-
laatikot sattuivat olemaan vielä talviteloilla, niin 
hakemistoa on vapaasti saatavana mm. kunnanta-
lolta, kirjastosta ja postista. 
 
Palveluhakemisto on aina yhtä odotettu, tuhti tie-
topaketti paikkakunnan julkisista ja yksityisistä 
palveluista, yrityksistä ja yhdistystoiminnasta.  
Hakemisto kootaan yhteistyössä Pornaisten kun-
nan ja Pornaisten Yrittäjät ry:n kanssa. Pitkien 
perinteiden mukaisesti joka toinen vuosi alkuvuo-
desta kootaan palveluhakemisto ja joka toinen 
vuosi järjestetään syyskuussa messut. Ensi vuonna 
2010 on siis messujen vuoro ja alustavasti niitä on 
ajateltu pidettäväksi lauantaina 18.9.  
 
Muutokset, joita väistämättä tulee hakemiston 
painatuksen jälkeen, kannattaa kodeissa korjata 
omiin hakemistoihin! 
 
Vinkki yrityksille/yrittäjille: Voitte halutessanne 
jakaa palveluhakemistoa ”käyntikortteina” omille 
asiakkaillenne, tervetuloa noutamaan niitä kun-
nantalolta. 

 
Ps.  
Valokuvaaja Juha Vääräkankaan hakemistoilmoi-
tuksen rivitietoihin oli ”painovirhepaholainen” 
jättänyt hänen edellisessä palveluhakemistossa 
olleen sähköpostiosoitteensa. Nykyisin sähköpos-
tia voi lähettää Juhalle osoitteeseen 
juha.vaarakangas@gmail.com ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Porvoon kaupunki lomauttaa henkilöstöään 1.6.–31.12.2009 välisenä aikana. Lomautus vaikuttaa myös 
yhteistyöalueen kunnille tarjottavin palveluihin kuten terveydensuojeluvalvontaan, eläinlääkintähuoltoon 
ja elintarvikelaboratorioon. Terveydensuojeluvalvonnan ja eläinlääkintähuollon osalta lomautukset johta-
vat odotus- ja palveluaikojen pitenemiseen. Kiireellisten tehtävien hoitamiseen pyritään kuitenkin osoit-
tamaan riittävästi resursseja. Elintarvikelaboratorio on lomautusten vuoksi suljettuna 23.6.–6.7.2009.  

Tiina Tiainen  

I kaupungineläinlääkäri-hygieenikko  
p. 019-5204250  
tiina.tiainen@porvoo.fi  
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Keski-Uudenmaan pelastuslaitos 
 

Avotulen teko 
 

Kesä on kauneimmillaan ja eletään taas juhannus-
taikojen aikaa. Muistutamme mieleen juhannus-
kokkoon ja yleensäkin avotulen tekemiseen liitty-
viä turvallisuusasioita. 
 

Nuotion ja avotulen tekemiseen luvan antaa aina 
maanomistaja. Omalle maalle voi nuotion sytyt-
tää edellyttäen ettei siitä aiheudu haittaa naapu-
reille. Metsäpalovaroituksen aikana on polttami-
nen kielletty metsässä ja sen läheisyydessä. Polt-
tamisesta ei saa aiheutua haju- ja savuhaittoja 
naapureille ja lähistön asukkaille. Taajama-
alueella on avotulen teko mm. näistä syistä aina 
kielletty.  
 

Mahdollisen leviämisen varalta on tulta vartioita-
va koko ajan ja varattava sammuttamista varten 
alkusammutuskalustoa. Nuotio on polttamisen 
jälkeen aina sammutettava huolellisesti runsaalla 
vedellä. 
 

Ohjeita avotulen tekemisestä puhepostista: 010 
295 0235 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuohous 
 

Kiinteistöjen nuohous on ennaltaehkäisevää tur-
vallisuustyötä, jolla pyritään ehkäisemään tulipa-
lon syttyminen. Nuohouksen yhteydessä tarkiste-
taan hormien ja tulisijojen kunto. Tulipalo voi 
syttyä uuniin tai hormiin syntyneiden halkeamien 
vuoksi. 
 

Lakisääteinen nuohous tehdään pääsääntöisesti 
kerran vuodessa ja kesämökkien osalta joka kol-
mas vuosi. Kiinteistön omistaja ja haltija on vas-
tuussa siitä, että tulisijat ja savuhormit nuohotaan 
säännöllisesti määräysten mukaan. 
 

Vakuutusyhtiöiden suojeluohjeissa edellytetään 
nuohouksen hoitamista määräysten mukaisesti. 
Mikäli nuohouksessa havaitaan puutteita, voidaan 
vahinkotapauksessa korvaussummaa alentaa tai 
evätä kokonaan.  
 

Pelastuslaitoksen alueella toimii piirinuohousjär-
jestelmä eli pelastuslaitos on päättänyt piirijaosta 
ja valinnut niihin nuohoojat. Nuohouksen voi 
laillisesti suorittaa piirinuohooja tai hänen palve-
luksessaan oleva nuohooja. 
 

Lisätietoja nuohouksesta antaa piirinuohooja 
Markku Lampinen puh. 0400 107 210. 
 
Kiinteistöjen pelastussuunnitelmat 
 

Kiinteistön pelastussuunnitelma tulee laatia koh-
teisiin, joissa henkilö- ja paloturvallisuudelle tai 
ympäristölle aiheutuvan vaaran voidaan arvioida 
olevan tavanomaista suurempi. Suunnitelma tulee 
laatia yli neljän asunnon rivitaloihin, kerrostaloi-
hin, hoitolaitoksiin, majoitustiloihin, kokoontu-
mis- ja liiketiloihin, yrityksiin ja laitoksiin joissa 
kerralla oleskelee yli 30 henkilöä sekä kaikkiin 
erityiskohteisiin. 
 

Yleinen palotarkastus tehdään asuinrakennusten 
osalta kymmenen vuoden välein.  
Lisätietoja: Apulaispalopäällikkö Jukka Valve 
puh.(09)8394 0750.  www.ku-pelastus.fi  

 
Turvallista juhannusta! 
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos 
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Keski-Uudellemaalle yhteinen ilmastostrategia 
 
Keski-Uudenmaan KUUMA-kunnat Järvenpää, 
Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuu-
sula laativat yhteistä ilmastostrategiaa. Sen toi-
mintaohjelma valmistuu vuoden 2009 aikana.  
 

Strategian tavoitteena on määrittää keinot, joilla 
vähennetään alueen kasvihuonekaasupäästöjä ja 
edistetään sopeutumista ilmastonmuutokseen 
(www.ilmasto.org) lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. 
Kyseessä on kaikkia alueen toimijoita ja asukkaita 
koskeva hanke, jonka onnistumiseksi yhteistyö ja 
jokaisen oma toiminta ovat ensiarvoisen tärkeitä.  
 

KUUMA-kuntien merkittävimmät kasvihuone-
kaasupäästölähteet ovat liikenne, sähkölämmitys, 
muu sähkönkulutus, erillislämmitys, kaukolämpö, 
teollisuuden ja työkoneiden polttoaineet, jätehuol-
to ja maatalous. Päästöt ovat jatkuvasti lisäänty-
neet sähkönkulutuksessa, lämmityksessä ja liiken-
teessä. Sen sijaan jätehuollon ja maatalouden 
päästöt ovat jonkin verran vähentyneet. Silti kas-
vihuonekaasujen kokonaispäästöt ovat kasvaneet 
ja lisääntyvät edelleen, ellei ryhdytä ripeästi aktii-
visiin toimenpiteisiin.  Päästöjä voidaan hillitä 
säästämällä rakennusten sähkö- ja lämpöenergiaa, 
lisäämällä uusiutuvien energialähteiden käyttöä, 
vähentämällä liikenteen päästöjä ja tehostamalla 
jätteiden lajittelua. 
 

Myös päivittäisillä toimintatapojemme muutoksil-
la on suuri vaikutus ilmastonmuutoksen hillintään. 
Ohessa on kymmenen keinoa, joilla jokainen voi 
osaltaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja 
saavuttaa taloudellisia säästöjä: 
 

1. Laske huonelämpötilaa 1 0C, niin säästät säh-
kölaskussa 5 %.  Lisätietoja: 
www.energianeuvoja.fi  

2. Vaihda sähkösopimus uusiutuvilla energian-
lähteillä tuotettuun sähköön.  
www.sahkonhinta.fi 

3. Käytä joukkoliikennettä, kävele ja pyöräile.  
4. Kierrätä ja lajittele jätteet. Lajittele materiaa-

lina hyödynnettävät jätteet sekä biojäte erik-
seen: kompostoi itse tai vie biojätekeräykseen. 
www.kiertokapula.fi  

5. Vaihda kodin öljy- tai sähkölämmitys kauko-
lämpöön, lämpöpumppuun tai puuperäiseen 
(esim. pelletit) lämmitykseen. Tukilämmitys-

järjestelmäksi voi hankkia esim. aurinko-
paneelit. www.motiva.fi > kuluttajille > pien-
talon lämmitysjärjestelmä 

6. Suosi kasvisperäistä sekä luomuruokaa.  
www.sll.fi > ilmasto lautasella 

7. Käytä lämmintä vettä säästäen, vältä tiskaa-
mista juoksevan veden alla, pese täysiä ko-
neellisia astioita tai pyykkiä, ota lyhyitä suih-
kuja. www.vesijalanjalki.org  

8. Hanki energiaa säästäviä lamppuja ja kodin-
koneita. www.motiva.fi > kuluttajille > asu-
minen 

9. Mieti tarkasti mitä tuotteita tarvitset - kuluta 
harkiten. Kierrätä vanhat tavarasi. 
www.ymparistomerkki.fi  

10. Näytä omaa esimerkkiä ja kerro myös muille, 
miten toimia ympäristöä säästäen. 

 

Kaikkien edellä mainittujen keinojen avulla vä-
hennät hiilidioksidipäästöjä ja autat hillitsemään 
ilmastonmuutosta. Jokaisen panos on tärkeä. Pie-
nillä arkipäivän muutoksilla voi saavuttaa suuria 
tuloksia.   
 

Teksti: Kaisa Autio ja Tapani Hänninen.  
Kuva: Krista Jännäri 
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Matonpesupaikat kuivalle maalle 
 
Mustijoen rannoilla on pesty mattopyykkiä iät 
ajat. Nyt matonpesu joella on kuitenkin loppu-
massa. Vesiensuojelusyistä uudet kunnalliset ma-
tonpesupaikat on viime vuosina rakennettu maalle 
ja vanhatkin vesistöön sijoitetut mattolaiturit on 
pyritty siirtämään rannalle. 
 
Pornaisiin valmistuu kesän aikana maton-
pesupaikka kunnan varastoalueelle Pienteollisuus-
tien puolelle. Alkuun paikalla on käytettävissä 
kolme pesuallasta ja kuivauspuomit. Kuivumista 
jouduttava mattomankeli on vielä ”vaiheessa”.  
 
Kunnan hankekumppanina toimii kylä- ja asu-
kasyhdistys POKS ry, jolle TE-keskus/Silmu ry 
on myöntänyt EU:n ja valtion hanketukea 9 280 
euroa. 
 

Kunnan rahoitusosuus on 2 320 euroa, POKSin 
9920 euroa ja talkootyön osuus 1 680 euroa. Hy-
väksytyt kokonaiskustannukset ovat yhteensä 
23 200 euroa. Talkootyö on lähinnä alueen raiva-
usta, aputöitä ja viimeistelyä. 
 
Töihin ovat ilmoittautuneet POKS ja LC Pornai-
nen, joukkoon mahtuu vielä (puh 0400 281 044). 
 
Pesupaikan käyttöönotosta ilmoitetaan kuntalaisil-
le. Alustavasti on sovittu, että käyttö on ilmaista, 
varausjärjestelmää ei ole vaan käyttäjät pääsevät 
pesemään tulojärjestyksessä ja kunta antaa pesu-
veden. 
 
POKS huolehtii alueen valvonnasta ja huollosta. 
 
 
 

 
Pertti Runolinna, kuva matonpesualtaista verstaalla 
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KUNNAN PUHELINNUMEROITA 

Kunnantoimisto 

puhelin (019) 5294 500 vaihde 
- kiint.hoitaja 040 506 9585 
faksi (019) 6647 006 
osoite Kirkkotie 176, PL 21,  
 07171 Pornainen 
aukiolo ma-ke 8.00–16.00 
 to 8.00–18.00 
 pe 8.00–12.15 

puhelinvaihde avautuu klo 9.00 
kotisivut www.pornainen.fi 
sähköposti: 
- yleinen kunta@pornainen.fi  
- henkilöille etunimi.sukunimi@pornainen.fi 
- vapaa-aika vapaa-aika@pornainen.fi  
 

Rakennusvalvonta- ja ympäristön-
suojelupalvelut 

Palvelut järjestetään yhteistyössä Askolan, Pukkilan 
ja Myrskylän kuntien kanssa, isäntäkunta Askola 
 
puhelin 040 763 9389 ympäristöpäällikkö 
 
 0400 415 083 rakennustarkastaja, 
 päivystysaika Pornaisissa   
 to klo 16.00–18.00 
 
 0400 500 244 ympäristön- 
 suojelusihteeri,  
 Pornaisissa ke klo 9.00–12.00 
 
 040 7109 107 asiakaspalvelu 
 
faksi (019) 5232 009 
osoite Askolantie 28, 07500 Askola 
aukiolo ma-ke 8.00–15.45 
 to 8.00–17.00 
 pe 8.00–14.00 
kotisivut www.askola.fi  
sähköposti 
- ymp.suojelu ymparistonsuojelu@askola.fi  
- henkilöille etunimi.sukunimi@askola.fi  

Kirjasto 

puhelin (019) 5294 560 
- kiint.hoitaja 040 506 9585 
faksi (019) 6647 006 
osoite Kirkkotie 174, 07170 Pornainen 
aukiolo ma, ti, to 11.00–1900 
 ke, pe, aatto 8.30–15.00 
kotisivut www.pornainen.fi 
sähköposti porkir@pornainen.fi  
- henkilöille etunimi.sukunimi@pornainen.fi  
 

Yläkoulu 

puhelin   
- kanslia (019) 5294 580, 040 527 7653 
- rehtori (019) 5294 581, 040 543 1119 
- opett.huone (019) 5294 584 
- kiint.hoitaja 040 558 2569 
faksi (019) 5294 577 
osoite Koulutie 4, 07170 Pornainen 
kotisivut www.pornainen.fi/yla-aste  
sähköposti  
- henkilöille etunimi.sukunimi@pornainen.fi  
 

Kirveskosken koulu 

puhelin (019) 5294 550 
- rehtori (019) 5294 552, 040 565 7214 
- opett.huone (019) 5294 553 
- kiint.hoitaja 040 558 2569 
Wanha koulu 040 502 6030 
faksi (019) 5294 575 
osoite Koulutie 4, 07170 Pornainen 
kotisivut www.kirveskoskenkoulu.net  
sähköposti  
- henkilöille etunimi.sukunimi@pornainen.fi  
 
 
 
 
 

Kunnan ja yrittäjien yhteistyössä tekemä uusi palveluhakemisto on valmistunut ja jaettu joka talouteen. 
Siinä on 10-sivuinen osio kunnan palveluista ja se kannattaa pitää tallessa, koska seuraava palveluhakemis-
to ilmestyy kahden vuoden päästä. Tähänkin lehteen on vielä koottu tiivistetyssä muodossa tietoa kunnan 
eri toimipisteistä. 
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Kirveskosken esikoulu 

puhelin (019) 5294 537, 040 583 9527 
- kiint.hoit. 040 558 2569 
osoite Koulutie 4, 07170 Pornainen 
sähköposti  
- henkilöille etunimi.sukunimi@pornainen.fi  
 

Jokimäen koulu 

puhelin (019) 6649 008 
- koulunjoht. (019) 6649 008, 0400 628 719 
- kiint.hoitaja 0400 940 243 
faksi (019) 6649 171 
osoite Anttilantie 8, 07150 Laukkoski 
kotisivut www.laukkoskenkoulu.net  
sähköposti jokimaen.koulu@pornainen.fi  
- henkilöille etunimi.sukunimi@pornainen.fi  
 

Laukkosken koulu 

puhelin (019) 6649 128 
- koulunjoht. (019) 6649 128, 0400 628 719 
- esiluokka 040 592 1277 
- kiint.hoitaja 0400 940 243 
faksi sama kuin puhelin 
osoite Krouvarintie 64, 07150 Laukkoski 
kotisivut www.laukkoskenkoulu.net  
sähköposti laukkosken.koulu@pornainen.fi  
- henkilöille etunimi.sukunimi@pornainen.fi  
 

Halkian koulu 

puhelin (019) 6648 130, 040 569 5723 
- koulunjoht. (019) 2662 622, 040 569 6521 
- kiint.hoitaja 0400 940 243 
osoite Nummentie 4, 07190 Halkia 
kotisivut www.parkkoja.net/  
sähköposti  
- henkilöille etunimi.sukunimi@pornainen.fi  
 

Parkkojan koulu 

puhelin (019) 2662 600 
- koulunjoht. (019) 2662 622, 040 569 6521 
- opett.huone (019) 2662 621 
- kiint.hoitaja 0400 940 243 
faksi (019) 6648 301 tai (019) 2662 666 
osoite Alkutaival 16, 07190 Halkia 
kotisivut www.parkkoja.net/  
sähköposti parkkojan.koulu@pornainen.fi  
- henkilöille etunimi.sukunimi@pornainen.fi 

Tekniset palvelut 

 
Vesihuoltolaitos 
Pornaisten kunnan vesihuoltolaitoksen käyttötehtä-
vistä 
vastaa Mäntsälän Vesi, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsä-
lä 
puhelin 040 3145 441 toimitusjohtaja  
 040 3145 447 toimistosihteeri 
 040 3145 436 vesihuoltomestari 
vikailmoitukset:  
- työaikana 040 3145 436 
- muulloin 0400 802 591 
 
 
Lämpölaitos 
osoite Välitie, 07170 Pornainen 
puhelin lämpöyrittäjille:  
 0400 808 695 (Esko Peltola)  
 040 577 6290 (Jouko Peltola) 
 050 544 7608 (Matti Halla) 
 
 
Jätehuolto 
Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy 
puhelin 020 637 7070  
- palvelunro 0200 70707 
- jäteneuvonta 020 637 7088 
osoite Ankkurikatu 8,  
 06100 Porvoo 
kotisivut www.iuj.fi 
 
 
Jäteasemat 
Mömossenin pienjäteasema 
puhelin 020 637 7085 
osoite Ampumaradantie 3, 04130 Sipoo 
avoinna ti klo 11.00–19.00 
 pe klo 9.00–17.00 
 
 
Domargårdin jäteasema 
puhelin 020 637 7080 
osoite Ritamäentie 20, 06200 Porvoo 
avoinna arkisin klo 7.00–19.00 
 la klo 9.00–14.00 
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Nuorisotila PONU 

puhelin (019) 6647 050 
osoite Koskitie 2, 07170 Pornainen 
 

Isojärven leirimaja 

varaukset (019) 5294 526 vapaa-aikatoimisto 
 tai sähköpostitse  
 vapaa-aika@pornainen.fi  
osoite Suvirannantie 210, 07190 Halkia 
- kiint.hoito 040 520 1013 Aronia-Palvelut Oy 
 
 

Pelastuslaitos: Keski-Uudenmaan  
pelastuslaitos 
puhelin (09) 8394 0002 päivystävä  

palopäällikkö 
 (09) 8394 0803 päivystävä  

palomestari 
Pornainen (09) 8394 0750 tai 0400 415 082 

apulaispalopäällikkö 
- toimisto Pornaisten paloasema, Välitie 2  
- faksi (09) 8394 0730 
 
Nuohooja 0400 107 210 Markku Lampinen 

 

 

Pornaisten terveyskeskus 

puhelin (019) 5740 100  
osoite Latiskantie 3, 07170 Pornainen 
lääkärin vastaanotto: 
ajanvaraus klo 9.00–15.00 puh. (019) 5740 100 
Muutos sairaanhoitajan/terveydenhoitajan  
vastaanottoon 1.6.09 lähtien: 
puhelinaika on ma-pe klo 12.00–12.30, 
puh. 040 3145 093 ja päivystysvastaanotto  
ma-pe 8.00–11.00 
Äkilliset sairaustapaukset: 
ajanvaraus ma-pe klo 8.00–15.00  

puh. (019) 5740 100 
- kiint.hoitaja 040 558 2970 
 
ilta-vkl päiv. � ma-pe 16–22 ja la-su 8–22 
 040 584 7187 Porvoon sairaala 
 ajanvaraus klo 15 alkaen  
 tai  
 (019) 2645 500 Mäntsälän  

terveysasema ajanvarauksella 
  
yöpäivystys � klo 22–08 
 (019) 5482 551 Porvoon sairaala  
sähköposti: 
- henkilöille etunimi.sukunimi@mantsala.fi 

 

Hammashoitola 

puhelin (019) 5740 150, 5740 153 ja  
 5740 151 (vastaava hammaslääkäri) 
puhelinaika on klo 8-10 
- kiint.hoitaja 040 558 2970 
osoite Latiskantie 3, 07170 Pornainen 
sähköposti: 
- henkilöille etunimi.sukunimi@mantsala.fi 
 

Aurinkomäen palvelukeskus 

puhelin 
- vast.sair.hoit.. (019) 5294 651, 040 3145 086 
- os. Tammela (019) 5294 652 
- os. Mäntylä (019) 5294 653 
- keittiö (019) 5294 654  Blue Service  

Partners Oy 
- kiint.hoitaja 040 558 2970 
osoite Mäntymäentie 1, 07170 Pornainen 
sähköposti  
- henkilöille etunimi.sukunimi@mantsala.fi  
 
 
 
 

Sosiaali- ja terveystoimen palvelut on järjestetty vuoden 2009 alusta lähtien yhteistyössä 
Mäntsälän kunnan kanssa, isäntäkuntana on Mäntsälä. 11-jäsenisessä perusturvalautakunnassa on 8 edus-
tajaa Mäntsälästä ja 3 Pornaisista. Yhteistoiminta-alueen nimeksi on valittu Mustijoen perusturva. 
 
Lisätietoja yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyspalveluista: 
Mäntsälän kunta 
puhelin (019) 264 5000 vaihde  
kotisivut  www.mantsala.fi 
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Dementiakoti Pellava 

puhelin 040 3145 136 
sairaanhoitaja 040 3145 092  
muistihoitaja 040 3145 104 parilliset viikot 

ke 9-10 
osoite Mäntymäentie 1, 07170 Pornainen 
 

Kotihoito-osasto 

puhelin 
- 040 3145 666 kotihoidonohjaaja 
-  040 3145 092 tiimivast. Pornainen 
osoite Mäntymäentie 1, 07170 Pornainen 
sähköposti  
- henkilöille kotipalvelu@mantsala.fi  
 

Päivähoito 

Päivähoidon päällikkö 
puhelin 040 314 5734 
Perhepäivähoidonohjaaja 
puhelin 040 3145 084, soittoaika  

ma-ti ja to-pe 9-10 
 

Päiväkoti Aurinkolinna  

osoite Mäntymäentie 1, Pornainen 
johtaja 040 3145 085 soittoaika  

ma-ti ja to-pe 9-10 
Ryhmät: 
Muksula 040 3145 116 
Nappula 040 3145 115 
Pallero 040 3145 114 
 

Päiväkoti Linnunlaulu  

osoite Paalantie 1, Pornainen 
johtaja 040 3145 085, soittoaika  

ma-ti ja to-pe 9-10 
Ryhmät: 
Keltasirkku 040 3145 109 
Pikkusirri 040 3145 110 
Kivitasku 040 3145 111 
Peukaloinen 040 3145 112 
Sinitiainen 040 3145 113 
 
 
 

Muita numeroita 

Terveydensuojeluviranomaisen palvelut 
(elintarvikevalvonta, asuntojen ja oleskelutilojen sisäilmaval-
vonta, talousveden ja uimaveden valvonta, tupakkavalvonta, 
kemikaalivalvonta, jne.)  
 

Terveydensuojelun yhteystiedot 

puhelimitse terveystarkastajan tavoittaa parhaiten 
aamuisin n. klo 8-9  

puhelin (019) 520 211 (vaihde) 
 (019) 520 4246 (toimisto)  
Tapaaminen ainoastaan ajanvarauksella 
osoite Porvoon kaupunki, terveydensuojelu, 
 Peippolantie 3, 06100 Porvoo 

 
Kunnaneläinlääkintäpalvelut 

 
Eläinlääkärin yhteystiedot 

Askolan vastaanotto/ Jokio 
puhelin 0400 403 189 
faksi (019) 663 0128 
osoite Terveystie, 07500 Askola 
 
Porvoon vastaanotto/ Suurinkeroinen ja Hirvi 
puhelin  (019) 520 4247 
faksi (019) 520 4545 
osoite Peippolantie 3, 06100 Porvoo 
 
Elintarvikelaboratorion palvelut 
(mm. kaivovesien tutkimukset, tuhoeläintunnistukset, sinile-
vätunnistukset, elintarvikkeiden omavalvontatutkimukset) 
 
Elintarvikelaboratorion yhteystiedot: 
puhelin  (019) 520 4257 näytteiden vastaanotto 
faksi (019) 520 4545 
osoite Porvoon kaupungin elintarvikelabo-

ratorio 
Peippolantie 3, 06100 Porvoo 

 
 
Löytöeläinten talteenotto: 
T:mi Rinis 
puhelin 040 700 5859 
osoite Kupsenkyläntie 291, 07190 Halkia 
 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jaakko tuli Pornaisiin 

Kaustisen kunnasta kotoisin oleva Jaakko Kivelä 
aloitti vapaa-aikasihteerinä Pornaisissa maalis-
kuussa 2009. Toukokuussa koteihin jaetussa  
Kesäpörriäisessä hän kertoo itsestään ja tulostaan 
Pornaisiin.  
 
Jaakko on hyvin sulautunut mukaan työyhteisöön 
kunnantoimistossa, jossa häntä voi myös käydä 
tapaamassa. Puhelimitse hänet tavoittaa numerosta 
(019) 5294 526 tai 0400 937 704. Kylillä tavatessa 
voi siis tämän näköistä kaveria vaikkapa tarttua 
hihasta ja kysellä vapaa-aikatoimen kuulumisia tai 
kertoa niihin liittyviä omia ajatuksiaan ja toivei-
taan. 
 

Vapaa-aikalautakunta avaa liikuntasalien käyttömahdollisuudet myös kesäkaudelle.  
Kesäkausi alkaa 15.6 ja päättyy 9.8. Kesäkauden hinnat ovat puolet normaalihintaisista vuoroista 
eli 5e/h puolikas sali ja 10e/h koko sali. Lisätietoja saa vapaa-aikatoimesta. 
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Joka talouteen Pornaisten kunnan alueella jaettava kunnan tiedotuslehtinen. 
Ilmestyy neljä kertaa vuodessa 
 

Julkaisija Tiedostusvastaava Ulkoasu Painosmäärä Painopaikka 
Pornaisten kunta Seija Marttila Tarja Pietilä 1900 kpl Keravan Kopiopalvelu Oy 
 
Seuraava numero ilmestyy syyskuussa 2009 

 

 

 


